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Załącznik Nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/1 /2017 na dostawę sprzętu komputerowego, 

akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

Część 1 

LP OPIS PRODUKTU ILOŚĆ 

1. Rozszerzenie macierzy SAN HP 3PAR 7200 wg załącznika nr 1/1 1 

2. VM Explorer Enterprise 1 

 

Część 2 

LP OPIS PRODUKTU ILOŚĆ 

1. Serwer plików wg załącznika nr 1/2 1 

2. Serwer plików wg załącznika nr 1/3 1 

3. Komputer wg załącznika nr 1/4 1 

4. Komputer wg załącznika nr 1/5 1 

5. notebook wg załącznika nr 1/6 2 

6. notebook wg załącznika nr 1/7 1 

7. notebook wg załącznika nr 1/8 1 

8. notebook wg załącznika nr 1/9 1 

9. notebook wg załącznika nr 1/10 1 

10. Monitor 24" wg załącznika nr 1/11 9 

11. Drukarka wg załącznika nr 1/12 3 

12. Urządzanie wielofunkcyjne wg załącznika nr 1/13 1 

13. Urządzanie wielofunkcyjne wg załącznika nr 1/14 3 

14. Urządzanie wielofunkcyjne wg załącznika nr 1/15 1 

15. Urządzanie wielofunkcyjne wg załącznika nr 1/16 2 

16. Urządzanie multimedialne wg załącznika nr 1/17 1 

17. Modem wg załącznika nr 1/18 1 

18. Router wg załącznika nr 1/19 1 

19. Router wg załącznika nr 1/20 1 

20. Router wg załącznika nr 1/21 1 
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LP OPIS PRODUKTU ILOŚĆ 

21. Sieciowy punkt dostępowy wg załącznika nr 1/22 2 

22. Zestaw urządzeń do sieciowej transmisji danych wg załącznika nr 1/23 2 

23. Kamera wg załącznika nr 1/24 6 

24. Klawiatura wg załącznika nr 1/25 30 

25. Mysz wg załącznika nr 1/26 2 

26. Pilot do sterowania prezentacją wg załącznika nr 1/27 2 

27. Dysk zewnętrzny wg załącznika nr 1/28 1 

28. Dysk wewnętrzny wg załącznika nr 1/29 2 

29. Pamięć RAM Kingston KVR16N11S8K2/8 2 

30. Płyta główna wg załącznika nr 1/30 1 

31. Słuchawki wg załącznika nr 1/31 1 

32. Słuchawki wg załącznika nr 1/32 1 

33. Listwa zasilająca wg załącznika nr 1/33 1 

34. Zasilacz awaryjny wg załącznika nr 1/34 1 

35. Zasilacz awaryjny wg załącznika nr 1/35 1 

36. Sprężarka powietrza wg załącznika nr 1/36 1 

37. Lampa do projektora NP14LP 4 

38. Pamięć flash wg załącznika nr 1/37 15 

39. Pamięć flash wg załącznika nr 1/38 10 

40. Toner czarny do drukarki z poz. 14  3 

41. Toner żółty do drukarki z poz. 14 3 

42. Toner czerwony do drukarki z poz. 14 3 

43. Toner błękitny do drukarki z poz. 14 3 

44. Toner czarny do drukarki z poz. 13 1 

45. Toner żółty do drukarki z poz. 13 1 

46. Toner czerwony do drukarki z poz. 13 1 

47. Toner błękitny do drukarki z poz. 13 1 

48. Serva Pro 1 

49. Abby FineReader 12 Corporate Edition Edu 6 

 

Do dostawy w części B pozycji 1–4, 10, 11, 17-22 zamawiający będzie się ubiegał o 
zastosowanie stawki podatku VAT 0 %, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w związku z art. 
83 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 
poz. 535, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1/1  

Rozszerzenie macierzy SAN HP 3PAR 7200 
 

Dyski sztuk 12  

• 1.2TB 6G SAS 10K SFF(2.5in) Hard Drive 

Adapter sieciowy sztuk 1  

• 4-port 8Gb/sec Fibre Channel Adapter 

 

Wymienione elementy muszą być objęte wsparciem serwisowym producenta 
macierzy SAN przez okres 3 lat w trybie 24/7. Realizacja wsparcia musi uwzględniać 
włączenie dostarczanych urządzeń do monitoringu centrum serwisowego producenta 
macierzy SUN.  
 
  



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 43 

 

  Załącznik nr 1/2  

Serwer plików 

Procesor: 

• minimum czterordzeniowy z funkcją umożliwiająca uruchamianie 64-bitowych 
systemów wirtualnych, 

• min. o wydajności nie mniejszej niż 1800 punktów według rankingu ‘CPU MARK’ 
oprogramowania PassMark Software, 

Pamięć  
• min. 4 GB RAM DDR3 z opcją rozbudowy do min. 8GB  
• min. 512 MB Flash Memory na system operacyjny, 

Obsługiwane dyski 

• min. 4x 3,5” lub 2,5” SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD lub SSD z funkcją Hot-swap, 

Zainstalowane dyski 4 sztuki (z listy HCL producenta serwera) 

• technologia HDD, 

• interfejs SATA3 (6 GB/s) 

• pamięć cache min. 64MB, 

• pojemność min. 4TB, 

• nominalny czas pracy min. 1 000 000 godzin. 

• poziom hałasu w stanie bezczynności maks. 25db, 

• technologia producenta w oprogramowaniu układowym wspomagająca integrację, 
ochronę i optymalną wydajność w systemach macierzowych (RAID), 

• technologia producenta mająca za zadanie równoważenie pracy talerzy dysku w celu 
zwiększenia wydajności i niezawodności , 

• 3-letnia  gwarancja producenta. 

• dyski wielkości 3,5”, 

Obsługa trybów RAID  

• RAID 10, RAID 6, RAID 5+spare, RAID 5, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk, 

Funkcje RAID  

• rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restartu urządzenia, 

Porty 

• min. 1x HDMI, 

• min. 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port z obsługą WOL, 

• min. 2x USB 3,  

• min. 2x USB 2.0, 

Przyciski  

• zasilanie, reset, auto kopiowanie, 

Wskaźniki LED  

• Status, LAN, USB, Zasilanie, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, 

Pobór mocy  

• max. 34W praca, max. 16W HDD standby, max. 1W WOL mode, 

Zarządzanie energią 

• Wake on LAN,  
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• tryb Standby dla dysków wewnętrznych,     

• harmonogram załączania,  

• automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania,  

• wsparcie dla UPS przez port USB lub LAN z obsługą protokołu SNMP, 

Obsługa klientów 

• Windows XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit),  

• Windows Server 2003/2008 R2,  

• Apple Mac OS X,  

• Linux & UNIX, 

Autoryzacja  

• Microsoft Active Directory (AD),  

• LDAP Server,  

• LDAP Client,  

• Domain Users Login via CIFS/SMB, AFP, 

Protokoły sieciowe  

• CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH. 

Funkcje serwera: 

• Zarządzania serwerem – Możliwość pełnego zarządzania serwerem przez przeglądarkę 
internetową (Chrome, Firefox, Safari), 

• Wbudowane aplikacje – serwer plików, serwer FTP, serwer kopi zapasowych, serwer  
WEB, serwer RADIUS, serwer Syslog, serwer druku, serwer monitoringu video (obsługa 
min. 4 kamer), serwer VPN,  serwer DHCP, serwer wirtualizacji, 

• WEB Server – z obsługą PHP, MySQL, 

• Serwer wirtualizacji – możliwość uruchomienia przynajmniej jednej 64-bitowej maszyny 
wirtualnej, funkcja robienia migawek systemu, funkcja klonowania maszyn, konsola 
zarządzania HTML5, 

• Szyfrowanie – AES 256-bitowe, 

• Dostęp do konsoli zarządzającej serwerem oraz systemu plików z dedykowanych 
aplikacji na urządzenia mobilne. 

• Możliwość bezpośredniego podłączeniu monitora przez złącze HDMI, w celu 
skorzystania z wbudowanych aplikacji do serwera monitoringu oraz wbudowanej 
przeglądarki internetowej. 

Pozostałe informacje: 

• Dołączony zewnętrzny zasilacz, 

• Dołączony pilot IR kompatybilny z serwerem, 

• Kolor czarny, 

• Wymiary maksymalne (wys. x szer. x głęb.): 180mm x 180mm x 240mm, 

• Maksymalna waga (bez dysków): 3,2 kg, 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/3  
 

Serwer Plików  
 

Procesor: 

• Architektura INTEL, 

• CPU PassMark minimum 5400, 

• Obsługa min. 4 równoległych wątków 

RAM:  

• Zainstalowane 8 GB 

• Obsługiwane 64 GB 

HDD - obsługiwane:  

• 4 * 3.5" (magnetyszne lub SSD) 

• 2 * 2.5" SSD 

• 2 * M.2 

HDD - zainstalowane: 4 szt. (z listy HCL producenta serwera) 

• interfejs SATA3 (6 GB/s) 

• pamięć cache min. 64MB, 

• pojemność min. 4TB, 

• nominalny czas pracy min. 1 000 000 godzin. 

• poziom hałasu w stanie bezczynności maks. 25db, 

• technologia producenta w oprogramowaniu układowym wspomagająca integrację, 
ochronę i optymalną wydajność w systemach macierzowych (RAID), 

• technologia producenta mająca za zadanie równoważenie pracy talerzy dysku w celu 
zwiększenia wydajności i niezawodności , 

• minimum 3-letnia  gwarancja producenta. 

RAID:  

• 0, 1, 10, 5, 5+1, 6 

Cache:  

• Buforowanie SSD 

USB:  

• 5 * USB 3 

LAN:  

• 4 * 1 Gb 

• Opcja – 2 * 10 Gb 

HDMI:  

• 3 (HDMI 1.4b x2, HDMI 2.0 x1) 

Multimedia:  
• Aplikacje Photo Station, Music Station, Video Station 
• Serwer iTunes 
• HybridDesk Station 
• Serwer mediów DLNA i AirPlay; 
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• Download Station (pobieranie przez BT, Magnet Link, HTTP, FTP) 

Serwer VPN:  

• OpenVPN (15 koneksji) 

• PPTP (15 koneksji) 

Pamięć w chmurze innych usługodawców:  

• Amazon S3/Glacier 

•  ElephantDrive 

•  Google Drive 

•  Symform 

•  Microsoft Azure 

Zgodność z :  

• VMware 

• Citrix 

• Microsoft Hyper-V 

Inne:  

• Serwer wirtualizacji 

Gwarancja:  

• Minimum 24 miesiące. 

 
  



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 47 

 

Załącznik 1/4 

 

Komputer 

Procesor: 

• min. o wydajności nie mniejszej niż 1900 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 

oprogramowania PassMark Software. 

Pamięć: 

• min. 2 GB pamięci operacyjnej, 

Dysk: 

• zamontowany dysk wielkości 2,5”, 

• dysk w technologii SSD, 

• pojemność dysku min. 128 GB. 

Sieć i łączność: 

• wbudowana karta sieci przewodowej w technologii Gigabit Ethernet, 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac, 

• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty: 

• min. 4 porty USB 3.0, 

• min. 1 port RJ45, 

• min. 1 port HDMI, 

• min. 1 port mini DisplayPort, 

• wejście mikrofonu/wyjście słuchawek stereo. 

Wymiary: 

• max. wysokość: 40 mm, 

• max. szerokość: 120 mm, 

• max. głębokość: 120 mm, 

• waga maksymalna: 0,4 kg. 

Pozostałe: 

• obsługa technologii SuperCharge przez min. 1 port USB, 

• możliwość montażu w uchwycie typu VESA, 

• dołączony zewnętrzny zasilacz, 

• kolor biały lub czarny, 

• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/5  

Zestaw komputerowy AIO typ 1 
 

Ekran: 

• przekątna 23” , 

• technologia IPS/LED, 

• rozdzielczość 1920x1080 

• wbudowane głośniki 

• wbudowana kamera (chowana) 

• bezramkowy 

Procesor:  

• ilość rdzeni: 2 (minimum) 

• wydajność:  3920 passmark (minimum)  

Pamięć: 

• 8 GB DDR4 (rozszerzalna do 16 GB) 

Karta grafiki: 

• 1 x zintegrowania 

• 1 x dyskretna 2 GB 

Dysk: 

• 1 x 1 TB HDD/8 GB SSD 

Komunikacja: 

• min. 1x 10/100/1000 Mbit Ethernet 

• WiFi 802.11 b/g/n/ac 

• Bluetooth 

Złącza: 

• 1 x HDMI  

• 1 x RJ-45 (Ethernet) 

• 1 x Słuchawkowe 

• 1 x USB 3.1 

• 1 x DC (zasilanie) 

Oprogramowanie: 

• Windows 10 

Urządzenia peryferyjne: 

• klawiatura bezprzewodowa 

• mysz bezprzewodowa 

Wymiary i waga: 

• wymiary 429 x 523 x 325 mm (maksymalne) 

• waga 4,4 kg (maksymalna) 
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Załącznik nr 1/6 

Notebook 
 

Procesor: 

• min. o wydajności nie mniejszej niż 3900 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 
oprogramowania PassMark Software. 

Pamięć: 

• min. 4 GB pamięci operacyjnej, 
• możliwość rozszerzenia pamięci do 16 GB. 

Dysk: 

• dysk w technologii SSD, 
• pojemność dysku min. 120 GB. 

Ekran / Grafika: 

• przekątna min. 13 cali, maks. 14 cali, technologia LED HD, 
• rozdzielczość nominalna min. 1366x768, 
• antyrefleksyjna, matowa powłoka matrycy, 
• wbudowana kamera internetowa 720p HD. 

Dźwięk: 

• dźwięk High Definiton z technologią DTS Sound+, 
• wbudowane głośniki stereo, 
• wbudowany mikrofon. 

Sieć i łączność: 

• wbudowana karta sieci przewodowej w technologii Gigabit Ethernet, 
• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n/ac, 
• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty: 

• min. 2 port USB 3.0, 
• min. 1 port USB 2.0, 
• port RJ45, 
• port HDMI, 
• port VGA, 
• czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, 
• wejście portu mikrofonu/wyjście słuchawek stereo. 

Dołączone oprogramowanie: 

• preinstalowany system operacyjny Windows 10 64-bit w wersji polskiej, 
• oprogramowanie producenta do zarządzania funkcjami bezpieczeństwa. 

Wymiary: 

• max. wysokość: 22 mm, 
• max. szerokość: 340 mm, 
• max. głębokość: 240 mm, 
• waga maksymalna: 1,6 kg. 

Pozostałe: 

• komputer w pełni zgodny z systemem Microsoft Windows 10 64-bit, 
• konstrukcja aluminiowa, 
• kolor czarny lub srebrny, 
• wbudowany czytnik linii papilarnych, 
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• dołączony zewnętrzny zasilacz, 
• klawiatura typu chiclet, 
• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/7  

Notebook 
 

Procesor: 

• min. o wydajności nie mniejszej niż 3050 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 
oprogramowania PassMark Software. 

Pamięć:  

• min. 8 GB pamięci operacyjnej, 
Dysk: 

• dysk w technologii SSD, 
• pojemność dysku min. 500 GB. 

Ekran / Grafika: 

• przekątna min. 13 cali, maks. 14 cali, technologia LED FHD, 
• rozdzielczość nominalna min. 1920x1080, 
• technologia multi-touch z wykrywaniem 10 palców 
• wbudowana kamera internetowa HD. 

Dźwięk: 

• wbudowane głośniki stereo, 
• wbudowany mikrofon. 

Sieć i łączność: 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n/ac, 
• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 
• Intel WiDi 

Zewnętrzne porty: 

• min. 2 port USB 3.0, 
• min. 1 port USB-C, 
• port (micro) HDMI, 
• czytnik kart pamięci SD, 
• wejście portu mikrofonu/wyjście słuchawek stereo. 
• zwiększenie/zmniejszenie głośności 

Dołączone oprogramowanie: 

• preinstalowany system operacyjny Windows 10 64-bit w wersji polskiej, 
Wymiary: 

• max. wysokość: 15 mm, 
• max. szerokość: 330 mm, 
• max. głębokość: 225 mm, 
• waga maksymalna: 1,3 kg. 

Pozostałe: 

• komputer w pełni zgodny z systemem Microsoft Windows 10 64-bit, 
• konstrukcja aluminiowa, 
• kolor srebrny, 
• dołączony zewnętrzny zasilacz, 
• praca na baterii do min. 12h (według danych producenta) 
• obrotowy ekran 360⁰ 
• klawiatura typu chiclet, 
• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/8  

Notebook 
 

Procesor: 

• min. o wydajności nie mniejszej niż 4300 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 
oprogramowania PassMark Software. 

Pamięć: 

• min. 8 GB pamięci operacyjnej, 
• możliwość rozszerzenia pamięci do 16 GB. 

Dysk: 

• dysk w technologii SSD, 
• pojemność dysku min. 256 GB. 

Ekran / Grafika: 

• karta graficzna z dedykowaną pamięcią min. 2GB, 
• przekątna min. 15 cali, maks. 16 cali, technologia LED HD, 
• rozdzielczość nominalna min. 1920x1080, 
• antyrefleksyjna, matowa powłoka matrycy, 
• wbudowana kamera internetowa 720p HD. 

Dźwięk: 

• dźwięk High Definiton z technologią DTS Sound+, 
• wbudowane głośniki stereo, 
• wbudowany mikrofon. 

Sieć i łączność: 

• wbudowana karta sieci przewodowej w technologii Gigabit Ethernet, 
• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n/ac, 
• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty: 

• min. 2 port USB 3.0, 
• min. 2 port USB 2.0, 
• port RJ45, 
• port HDMI, 
• port VGA, 
• czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, 
• wejście portu mikrofonu/wyjście słuchawek stereo. 

Dołączone oprogramowanie: 

• preinstalowany system operacyjny Windows 10 64-bit w wersji polskiej, 
• oprogramowanie producenta do zarządzania funkcjami bezpieczeństwa. 

Wymiary: 

• max. wysokość: 25 mm, 
• max. szerokość: 380 mm, 
• max. głębokość: 280 mm, 
• waga maksymalna: 2,1 kg. 
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Pozostałe: 

• komputer w pełni zgodny z systemem Microsoft Windows 10 64-bit, 
• konstrukcja aluminiowa, 
• kolor czarny lub srebrny, 
• wbudowany moduł TPM, 
• wbudowany napęd DVD, 
• wbudowany czytnik linii papilarnych, 
• wydzielona klawiatura numeryczna 
• klawiatura typu chiclet, 
• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/9  

Notebook 

Procesor 

• wydajności nie mniejsza niż 3000 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 
oprogramowania PassMark Software. 

Pamięć 

• min. 8 GB 1866 MHz DDR3, 

Pamięć masowa 

• typu flash z magistralą PCIe, 

• 250 GB lub więcej. 

Ekran / Grafika 

• przekątna 12 cali, z podświetleniem LED 

• rozdzielczość nominalna 2304 x 1440, 

• wbudowana kamera internetowa min. 480p, 

• procesor graficzny Intel HD Graphics 515. 

Dźwięk 

• wbudowane głośniki stereo, 

• wbudowane dwa mikrofony. 

Sieć i łączność 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 g/n/ac, 

• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty 

• min. 1 port USB-C 3.1, 

• wyjście słuchawek stereo. 

Dołączone oprogramowanie 

• system operacyjny OS X Sierra lub nowszy. 

Zgodność 

• komputer w pełni zgodny z systemem OSX. 

Wymiary, waga, kolor 

• wymiary maksymalne (wys., szer., głęb.): 1,4 x 29,0 x 20,0 cm, 

• waga maximum 1 kg, 

• kolor gwiezdna szarość. 

Zasilanie / Akumulator 

• akumulator litowo-polimerowy (min. 41 Wh), 

• zasilacz USB-C. 

Pozostałe dane 

• klawiatura podświetlana z indywidualnym podświetleniem klawiszy, układ klawiszy 
angielski-międzynarodowy, 

• urządzenie wskazujące – tabliczka wielodotykowa (z obsługą multi-touch). 

Gwarancja producenta 

• min. roczny serwis producenta 
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Załącznik nr 1/10  

Notebook 

Procesor 

• wydajności nie mniejsza niż 3500 punktów  według rankingu ‘CPU MARK’ 
oprogramowania PassMark Software. 

Pamięć 

• min. 8 GB 1866 MHz DDR3, 

Pamięć masowa 

• typu flash z magistralą PCIe, 

• 500 GB lub więcej. 

Ekran / Grafika 

• przekątna 12 cali, z podświetleniem LED 

• rozdzielczość nominalna 2304 x 1440, 

• wbudowana kamera internetowa min. 480p, 

• procesor graficzny Intel HD Graphics 515. 

Dźwięk 

• wbudowane głośniki stereo, 

• wbudowane dwa mikrofony. 

Sieć i łączność 

• wbudowana karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 g/n/ac, 

• wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.0. 

Zewnętrzne porty 

• min. 1 port USB-C 3.1, 

• wyjście słuchawek stereo. 

Dołączone oprogramowanie 

• System operacyjny OS X Sierra lub nowszy. 

Zgodność 

• komputer w pełni zgodny z systemem OSX. 

Wymiary, waga, kolor 

• wymiary maksymalne (wys., szer., głęb.): 1,4 x 29,0 x 20,0 cm, 

• waga maximum 1 kg, 

• kolor: gwiezdna szarość. 

Zasilanie / Akumulator 

• akumulator litowo-polimerowy (min. 41 Wh), 

• zasilacz USB-C. 

Pozostałe dane 

• klawiatura podświetlana z indywidualnym podświetleniem klawiszy, układ klawiszy 
angielski-międzynarodowy, 

• urządzenie wskazujące – tabliczka wielodotykowa (z obsługą multi-touch). 

Gwarancja producenta 

• min. roczny serwis producenta. 
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Załącznik nr 1/11  

Monitor 24” 
 

Parametry: 

• wielkość wyświetlacza: min. 23,5”, max. 24”, 
• rozdzielczość wyświetlacza: min. 1920x1080, 
• współczynnik proporcji: 16:9, 
• typ matrycy: LED z powłoką antyrefleksyjną, 
• kąty widzenia wyświetlacza: min. 175 stopni w poziomi oraz min. 175 stopni w pionie, 
• jasność: min. 250 cd/m2, 
• statyczny współczynnik kontrastu: min. 1000:1, 
• dynamiczny współczynnik kontrastu: min. 5000000:1, 
• czas odświeżenia: 7 ms lub krótszy, 

Złącza: 

• min. 1 port VGA, 
• min. 1 port DisplayPort w wersji min. 1.2 z obsługą HDCP, 
• min. 1 port HDMI z obsługą HDCP, 
• min. 2 porty USB - wbudowany hub USB, 
• 1 port USB – w celu podłączeniu huba USB do komputera. 

Właściwości: 

• polskie menu OSD, 
• możliwość pochylenia monitora w zakresie od -5 stopni do +25 stopni lub większym, 
• obrót w pionie (PIVOT), 
• przygotowanie dla blokady zabezpieczającej Kensington, 
• panel sterowania z przyciskami sterującymi OSD oraz włącznik/wyłącznik zasilania, 
• zużycie energii: maks. 25 W, w trybie gotowości maks. 0,5 W. 

Pozostałe: 

• kolor obudowy: czarny lub czarno-srebrny, 
• polskie menu OSD, 
• min. trzyletnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• szerokość maksymalna: 56 cm, 
• głębokość maksymalna: 20 cm, 
• wysokość minimalna - najniższe ustawienie podstawy: 36 cm, 
• wysokość maksymalna - najwyższe ustawienie podstawy: 52 cm, 
• maksymalna waga bez podstawy: 4,0 kg. 
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Załącznik nr 1/12  

Drukarka laserowa 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, monochromatyczny (czarno-biały), 

• maksymalna wielkość wydruku: format A4 lub większa 

• maksymalna prędkość druku: min. 35 str./min, 

• normatywny cykl pracy: min. 70 000 stron miesięcznie, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• maksymalna rozdzielczość druku: min. 1200 x 1200 dpi. 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45, 

• min. 1 port USB 2.0 typu B do podłączenia drukarki, 

• min. 1 port USB 2.0 typu A do druku bezpośredniego do pamięci USB, 

• prędkość procesora: min. 1000 MHz, 

• pamięć: min 128 MB. 

Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: min. 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: min. od 60 do 160 g/m3, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/z 
nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 

Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 

• pojemność: min. 250 arkuszy, 

• gramatura obsługiwanych nośników: w zakresie od 60 do 120 g/m3 lub większym, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/z 
nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 

Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 500 
arkuszy, 

• pojemność odbiornika: min. 150 arkuszy, 

• wyświetlacz - panel sterowania pozwalający zmienić konfigurację drukarki oraz 
wydrukować raporty dotyczące stanu drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows 7 oraz Windows 10, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web JetAdmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 40 cm, 

• maks. głębokość 36 cm, 

• maks. wysokość 22 cm, 

• maks. waga 9,00 kg. 
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Załącznik nr 1/13  

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, kolorowy, 

• maksymalna wielkość wydruku: format A3 lub większa,  

• prędkość druku: do min. 30 str./min, 

• normatywny cykl pracy: do min. 120 000 stron miesięcznie, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• rozdzielczość druku: do 600 x 600 dpi. lub więcej 

Parametry kopiowania: 

• maksymalna prędkość kopiowania: min. 30 str./min., 

• rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi. lub więcej. 

Parametry skanowania: 

• skaner płaski z podajnikiem ADF o pojemności min. 50 arkuszy, 

• format skanowania przy pomocy skanera płaskiego do rozmiaru A3 lub większego, 

• max. format skanowania przy pomocy ADF do rozmiaru A3 lub większego, 

• pojemność automatycznego podajnika dokumentów (ADF): min. 100 ston,  

• kodowanie koloru: 24-bitowe, 

• możliwość skanowania do pamięci USB, 

• możliwość wysłania skanowanego obrazu na adres email. 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45, 

• 1 port FIH (Foreign Interface Harness), 

• 1 gniazdo HIP (Hardware Integration Pocket), 

• min. 1 port USB 2.0 do podłączenia drukarki, 

• min. 1 port USB 2.0 do druku bezpośredniego do pamięci USB, 

• prędkość procesora: min. 800 MHz, 

• pamięć: min 1,5 GB, 

• pojemność dysku twardego: min. 320 GB, 

• poziom hałasu: max 70 dB. 

Podajniki papieru:  

• 1 podajnik ręczny o pojemność: do 100 arkuszy lub większej,  

• 1 podajnik: zamykana szuflada o pojemność: do 250 arkuszy lub większej, 

• 1 podajnika: zamykana szuflada o pojemności do 500 arkuszy lub większej,  

Pozostałe informacje: 

• pojemność odbiornika: min. 250 arkuszy, 
• możliwość zamontowania dodatkowych podajników papieru o łącznej pojemności do 

2000 arkuszy lub większej 
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Załącznik nr 1/14  

 

Urządzenie wielofunkcyjne 
 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, monochromatyczny (w czarni),  

• maksymalna wiekość wydruku: format A4 lub większa,  

• maksymalna prędkość druku: min. 35 str./min, 

• normatywny cykl pracy: min. 70 000 stron miesięcznie, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• rozdzielczość druku: min. 600 x 600 dpi. 

Parametry kopiowania: 

• maksymalna prędkość kopiowania: min. 32 str./min., 

• rozdzielczość kopiowania: min. 600 x 600 dpi., 

• jednoprzebiegowe kopiowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem 
dokumentów. 

Parametry skanowania: 

• skaner płaski z podajnikiem ADF o pojemności min. 50 arkuszy, 

• skanowanie kolorowe, 

• kodowanie koloru: min. 24-bitowe, 

• obszar skanowania: do formatu A4 lub większy, 

• jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem 
dokumentów, 

• możliwość skanowania do pamięci urządzenia USB, 

• możliwość wysłania skanowanego obrazu na adres email. 

Parametry faksowania: 

• rozdzielczość: min. 300 x 300 dpi, 

• strony buforowane w pamięci: min. 250 stron, 

• automatyczne powtarzanie numeru, 

• opóźnienie wysyłania faksów, 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45, 

• min. 1 port USB 2.0 typu B do podłączenia do komputera, 

• min. 1 port USB 2.0 typu A do druku bezpośredniego do pamięci USB, 

• prędkość procesora: min. 1000 MHz, 

• pamięć: min 256 MB. 

Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: min. 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres od 60 do 160 g/m3 lub szerszy, 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/z 
nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 
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Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 

• pojemność: min. 250 arkuszy, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres min. od 60 do 120 g/m3 lub szerszy,  

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/z 
nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 

Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności min. 500 
arkuszy, 

• pojemność odbiornika: min. 150 arkuszy, 

• dotykowy kolorowy panel sterowania pozwalający zmienić konfigurację drukarki oraz 
wydrukować raporty dotyczące stanu drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows 7 oraz Windows 10, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web JetAdmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 43 cm, 

• maks. głębokość 40 cm, 

• maks. wysokość 35 cm 

• maks. waga 13,00 kg. 
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Załącznik nr 1/15  
 

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne 
 

Parametry drukowania: 

• druk laserowy, kolorowy,  

• maksymalna wielkość wydruku: format A4 lub większa,  

• prędkość druku: do min. 25 str./min, 

• normatywny cykl pracy: do min. 50 000 stron miesięcznie, 

• automatyczny moduł druku dwustronnego (wbudowany duplex), 

• rozdzielczość druku: do 600 x 600 dpi. lub więcej 

Parametry kopiowania: 

• maksymalna prędkość kopiowania: min. 25 str./min., 

• rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi. lub więcej, 

• jednoprzebiegowe kopiowane dwustronne z automatycznym podajnikiem 
dokumentów. 

Parametry skanowania: 

• skaner płaski z podajnikiem ADF o pojemności min. 50 arkuszy, 

• kodowanie koloru: 30-bitowe, 

• możliwość skanowania do pamięci USB, 

• możliwość wysłania skanowanego obrazu na adres email, 

• jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem 
dokumentów, 

• zapisywanie do formatów pliku: PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, 
BMP, PNG, TIFF. 

Parametry faksowania: 

• maksymalna rozdzielczość: 300 x 300 dpi lub większa 

• strony buforowane w pamięci: do min. 400 stron, 

• automatyczne powtarzanie numeru, 

• opóźnienie wysyłania faksów, 

Parametry techniczne:  

• wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45, 

• 1 port RJ-11 do podłączenia faksu, 

• 1 port RJ-11 do podłączenia telefonu, 

• min. 1 port USB 2.0 do podłączenia drukarki, 

• min. 1 port USB 2.0 do druku bezpośredniego do pamięci USB, 

• prędkość procesora: min. 1000 MHz, 

• pamięć: min 256 MB, 

• poziom hałasu: max 50 dB. 

Podajnik 1: 

• typ podajnika: ręczny, 

• pojemność: do min. 50 arkuszy,  

• prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres od 60 do 160 g/m3 lub większy, 



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 62 

 

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/ciężki/kolorowy/firmowy/z 
nadrukiem/dziurkowany/szorstki, folia, koperty, etykiety. 

Podajnik 2: 

• typ podajnika: zamykana szuflada, 

• pojemność: do min. 250 arkuszy, 

• gramatura obsługiwanych nośników: zakres od 60 do 120 g/m3 lub większy,  

• rodzaje obsługiwanych nośników: papier zwykły/lekki/kolorowy/firmowy/z 
nadrukiem/dziurkowany/szorstki, etykiety. 

Pozostałe informacje: 

• możliwość zamontowania dodatkowego podajnika papieru o pojemności 250 arkuszy, 

• pojemność odbiornika: min. 150 arkuszy, 

• dotykowy kolorowy panel sterowania pozwalający wydrukować raporty dotyczące stanu 
drukarki, 

• wbudowany zasilacz, 

• zgodność z systemem Windows 7 oraz Windows 10, 

• zgodność z systemem zarządzania drukarkami HP Web JetAdmin, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 42 cm, 

• maks. głębokość 48 cm, 

• maks. wysokość 45 cm, 

• maks. waga 25,00 kg. 
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Załącznik nr 1/16  

  

Urządzenie wielofunkcyjne –atramentowe typ 1 
 

Parametry ogólne: 

• typ - kolorowa, 
• funkcja skanowania i kopiowania, 
• wyświetlacz LCD – 1 jednowierszowy (minimum) 
• technologia – atramentowa 
• pamięć 64 MB (minimum) 

Połączenia:  

• interfejs USB 2.0 
• sieć WiFi 801.11 b/g/n 

Parametry druku i skanowania (minimalne): 

• rozdzielczość druku 6000 x 1200 dpi 
• prędkość druku 11ipm mono i 6ipm kolor (w oparciu o normę ISO/IEC 24734) 
• rozdzielczość skanowania 1200 dpi 
• prędkość skanowania 4,4ipm mono, 2,7ipm kolor 

Wydajność tuszy (minimum):  
• czarny 6000 stron z pojemnika 
• kolorowy 5000 stron z pojemniki 

Wyposażenie: 
• 2 dodatkowe tusze czarne o wydajności min. 6000 stron;  
• dodatkowy zestaw tuszy kolorowych o wydajności min. 5000 stron 
• przewód zasilający 

  



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 64 

 

Załącznik nr 1/17  

  

Urządzenie multimedialne 
 

Parametry techniczne 

• odtwarzacz audio-video w jakości Full HD 1080p, z pilotem, 

• możliwość podłączenia lokalnego lub przez sieć bezprzewodową, 

• Obsługa technologii strumieniowania obrazu i dźwięku AirPlay, 

• Pojemność wbudowanej pamięci  min 32GB. 

Interfejsy łączności 

• min. 1 złącze RJ-45 pracujące w technologii FastEthernet, 

• wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa pracująca w technologii 802.11 ac/g/n, 

• wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa bluetooth 4.0, 

• wbudowany odbiornik podczerwieni. 

Złącza sygnału wyjścia 

• optyczne złącze, 

• HDMI 1.4, 

• USB-C (serwisowe). 

Wymiary 

• maks. szerokość  100 mm, 

• maks. Głębokość 100 mm, 

• maks. wysokość  35 mm, 

• maks. waga 0,45 kg. 

Pilot zdalnego sterowania 

• obsługa technologii bluetooth 4.0, 

• nadajnik podczerwieni, 

• przyspieszeniomierz, 

• żyroskop, 

• wbudowany akumulator z możliwością ładowania przez złącze lightning  

Pozostałe informacje 

• kolor czarny, 

• wbudowany zasilacz, 

• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/18  

 

Modem USB LTE 
 

Parametry techniczne: 

• modem zewnętrzny w technologii 4G, 

• standard: LTE, GSM, UMTS, EDGE, GPRS, HSPA+/HSPA, 

• częstotliwość: 800/850/1800/190 MHz, 

• prędkość transmisji: do 150 Mb/s (LTE), 

• transmisja technologii 3G: 

o LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz, 

o UMTS: 900/2100 MHz, 

o GSM: 850/900/1800/1900. 

• dwa złącze antenowe, 

• złącze kart pamięci microSD, 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 7 oraz Windows 10. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 30 mm, 

• maks. długość 90 mm, 

• maks. wysokość 14mm, 

• maks. waga  35 g. 

Gwarancja 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/19  
 

Router 
 

Parametry techniczne:  

• wbudowany nadajnik o wysokiej mocy, działający w częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz 
802.11a/b/g/n/ac, 

• wbudowane anteny dookólne, trójpolaryzacyjne (3x3 MIMO), 
• min. jedno złącze SFP Gigabit (możliwość pracy jako Gigabitowy konwerter mediów), 
• min. 5 portów Gigabit Ethernet, 
• min. 1 złącze USB do podłączenia modemu 3G/LTE lub pamięci USB, 
• ilość pamięci RAM: 128 MB, 
• możliwość zasilania przez dołączony zasilacz lub standardem Power over Ethernet, 

Funkcje urządzenia:  

• wbudowany nadajnik o wysokiej mocy, działający w częstotliwości 2.4GHz oraz 5GHz 
802.11a/b/g/n/ac, 

• zarządzanie przez WWW, telnet, SSH, SMNP, 
• NAT i Firewall, 
• Routing statyczny i dynamiczny (RIP v1 / v2, OSPF v2, BGP v4), 
• IPSec, 
• Hierarchczny QoS, 
• obsługa urządzeń w technologii UPnP, 
• DHCP serwer, 
• NTP serwer i klient, 
• Vlan 802.1q, 
• STP, L2 bridge, 
• obsługa zabezpieczeń WEP (64 oraz 128 bit) oraz WPA/WPA2, 
• HotSpot, 

Wymiary: 
• maks. wysokość: 40mm , 
• maks. szerokość:  140mm, 
• maks. długość: 140mm, 

Pozostałe: 
• dołączony zasilacz, 
• diody sygnalizujące pracę poszczególnych portów, 
• gwarancja min. 1 rok. 
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Załącznik nr 1/20  

Router z wbudowanym modemem LTE 

Parametry techniczne:  

• wbudowany modem 4G z obsługą standardów 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/HSPA/LTE, 

• pasma transmisji: 

o UMTS: 900/2100 MHz, 

o LTE: 800/1800/2600 MHz, 

o EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz, 

• bezprzewodowa praca w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac, 

• bezprzewodowa praca o częstotliwości 2.4 / 5 GHz (DualBand), 

• min. 4 portowy switch o portach w technologii Gigabit Ethernet, 

• min. 1 port WAN w technologii Gigabit Ethernet, 

• min. 2 wbudowana anteny wewnętrzne o mocy min. 2 dBi, 

• min. 2 anteny zewnętrzne przeznaczone dla sieci 4G, 

• min. 1 antena zewnętrzna przeznaczona dla sieci WiFi, 

• min. 1 port USB do obsługi dysków zewnętrznych oraz drukarek, 

• przycisk uruchamiający funkcję WPS, 

• przycisk resetu urządzenia do ustawień fabrycznych. 

Funkcje urządzenia:  

• interfejs do zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej, 

• technologia WPS, 

• obsługa IPv4 oraz IPv6, 

• serwer DHCP, 

• wykrywanie włamań SPI, 

• ochrona przed atakami DoS, 

• filtrowanie pakietów / stron WWW / adresów MAC, 

• obsługa serwera VPN i klienta VPN dla bezpieczeństwa i prywatności komunikacji, 

• kontrola przepustowości QoS, 

• możliwość uruchomienia sieci gościnnej WiFi, 

• serwer wydruku (PrintServer), 

• możliwość pobierania danych protokołami: bt/http/ed2k bezpośrednio przez router za 
pomocą wbudowanego oprogramowania, 

• obsługa dysków zewnętrznych poprzez protokoły FTP oraz SAMBA. 

Pozostałe informacje: 

• kolor czarny, 

• diody LED sygnalizujące: podłączenie zasilania, umieszczenie karty SIM, podłączenie 
portu WAN, uruchomienie sieci WiFi, podłączenie portu USB, 

• 10-segmentowy wskaźnik siły sygnału 4G LTE ułatwiający pozycjonowanie routera, 

• min. 3-letnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 22 cm, 

• maks. głębokość 9 cm, 

• maks. wysokość 17 cm, 

• maks. waga 650 gram. 
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Załącznik nr 1/21  
 

Router 

Funkcje urządzenia:  
• wbudowany nadajnik o wysokiej mocy (Tx do 30dBm) działający w częstotliwości 

2.4Ghz 2x2 MIMO 802.11bgn 
• dołączone anteny dookólne o zysku min. 4 dBi 
• min jedno złącze SFP Gigabit (możliwość pracy jako Gigabitowy konwerter mediów) 
• min. 10 portów Ethernet - w tym min 5 portów Gigabit Ethernet  
• złącze USB lub micro-USB do podłączenia modemu 3G/LTE lub pamięci USB  
• dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający konfigurację podstawowych funkcji 
• możliwość zasilania przez dołączony zasilacz lub Power over Ethernet 
• Zarządzanie przez WWW, telnet, SSH, SMNP 
• NAT i Firewall 
• Routing statyczny i dynamiczny (RIP v1 / v2, OSPF v2, BGP v4) 
• IPSec 
• Hierarchczny QoS 
• obsługa urządzeń w technologii UPnP, 
• DHCP serwer, 
• NTP serwer i klient 
• Vlan 802.1q 
• STP, L2 bridge 
• obsługa zabezpieczeń WEP (64 oraz 128 bit) oraz WPA/WPA2 
• HotSpot  

Pozostałe 
• dołączony zasilacz 
• gwarancja min. 1 rok 

Wymiary/Waga 
• szerokość: maks. 240 mm 
• głębokość: maks. 100 mm 
• wysokość : maks. 30 mm 
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Załącznik nr 1/22  

  

Router 
 

Parametry techniczne 

• wbudowany nadajnik działający w częstotliwości 2.4Ghz oraz 5GHz w technologii 
802.11b/g/n oraz 802.11 a/n/ac, 

• wbudowane anteny o zysku min. 2dBi, 

• możliwość zasilania przez PoE (Power over Ethernet) (802.3at), 

• możliwość montażu do ściany przy pomocy dołączonego uchwytu 

• wbudowany min. 1 port Gigabit Ethernet , 

• pamięć RAM min. 64MB. 

Funkcjeurządzenia 

• serwer VPN obsługa protokołów OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP dla min. 200 klientów, 

• serwer DHCP, 

• obsługa funkcji WDS, funkcja HOTSPOT, 

• funkcja QoS, 

• RADIUS client, 

• funkcja firewall. 

• Obsługa interfajsów w technologii VLAN 

Pozostałe 

• kolor biały, 

• dołączony zasilacz, 

• gwarancja min. 1 rok. 
  



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 70 

 

Załącznik nr 1/23  

Zestaw urządzeń do sieciowej transmisji danych 
 

Parametry techniczne: 

• zestaw dwóch transmiterów sieciowych umożliwiających transmisję danych z 
wykorzystaniem sieci elektrycznej, 

• Obsługa protokołów: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901,  802.3, IEEE 802.3u, 
IEEE 802.3ab 

• min. 2 porty RJ45 w technologii Gigabit Ethernet (dla jednego transmittera), 

• min. 1 gniazdko sieci elektrycznej (dla jednego transmitera), 

• przycisk umożliwiający sparowanie transmiterów ze sobą, 

• diody LED sygnalizujące zasilanie urządzeń oraz pracę sieci Ethernet. 

Funkcje oprogramowania: 

• obsługa priorytetów QoS do 4 poziomów, 

• obsługa priorytetów VLAN do 8 poziomow. 

• możliwość zabezpieczenia transmisji 128-bitowym szyfrowaniem AES. 

Wymiary (jednego transmitera): 

• maks. szerokość 75 mm, 

• maks. długość 45 mm, 

• maks. wysokość 135 mm, 

Gwarancja 

• min. trzyletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/24  
 

Kamera 
 

Parametry techniczne:  

• przetwornik CMOS min. 1.3 megapiksela, 

• wbudowane diody IR o maksymalnym zasięgu min. 10 metrów, 

• wbudowany czujnik PIR umożliwiający wykryć ruch poprzez zmiany temperatury 
obiektów, 

• możliwość przesyłania dwóch różnych strumieni (o różnych rozdzielczościach), 

• wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC, 

• wbudowany mikrofon, 

• wbudowany port RJ45, 

• możliwość zasilania przez złącze RJ45 (technologia PoE) lub zasilaczem sieciowym 12V. 

Parametry obrazu:  

• rozdzielczość 1920 x 1080 przy min. 30 kl/s, 

• rozdzielczość 2048 x 1536 przy min. 20 kl/s, 

• kompresja w czasie rzeczywistym w technologii H.264, 

• cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), 

• cyfrowa redukcja szumów 3D DNR, 

• kąt widzenia kamery: min. 92 stopnie. 

Pozostałe informacje: 

• zgodna z QNAP Surveillance Station v. 5.1 lub wyższej 

• 2-letnia gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 10 cm, 

• maks. wysokość 14 cm 

• maks. głębokość 7 cm, 

• maks. waga 450 gram. 
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Załącznik nr 1/25  

Klawiatura USB 
 

Parametry techniczne:  

• komunikacja przewodowa poprzez port USB, 

• długość przewodu 1,8m, 

• typ mechanizmu: membrana, 

• pełnowymiarowy układ klawiszy (oddzielne strzałki oraz oddzielna klawiatura 
numeryczna), 

• wbudowany przez producenta min. dwuportowy hub USB 2.0. 

Pozostałe informacje: 

• kolor czarny lub szaro-czarny, 

• klawiatura typu slim (niski profil klawiszy), 

• 2-letnia  gwarancja producenta, 

• zgodność z systemami Windows 7 oraz Windows 10. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 45 cm, 

• maks. długość 14 cm, 

• maks. wysokość 3 cm 

• maks. waga 900 gram. 
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Załącznik nr 1/26  
 

Mysz USB 
 

Parametry techniczne:  

• komunikacja przewodowa USB, 

• typ sensora: optyczny, 

• rozdzielczość maksymalna: min. 10000 dpi, 

• liczba przycisków programowalnych: min. 11, 

• możliwość przypisywania makr do przycisków. 

• wbudowana rolka z możliwością przewijania ekranu na boki. 

Pozostałe informacje: 

• dołączone fabryczne ciężarki do zwiększenia wagi myszy, 

• kolor czarny, 

• min. 2-letnia gwarancja producenta, 

• zgodność z systemami Windows 7 oraz Windows 10. 

Wymiary myszki: 

• maks. szerokość: 80 mm, 

• maks. długość: 140 mm, 

• maks. wysokość: 45 mm 

• maks. waga: max. 170 gram. 
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Załącznik nr 1/27  

 

Pilot do sterowania prezentacją 
 

Parametry: 

• wbudowane przyciski do sterowania pokazem slajdów, 
• technologia łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz, 
• min. 15-metrowy zasięg działania wg. specyfikacji producenta, 
• czerwony laserowy wskaźnik z diodą LED sygnalizującą działanie, 
• interfejs odbiornika USB typ A, 
• wskaźnik poziomu naładowania baterii, 
• wyłącznik zasilania, 

Inne: 

• kompatybilny z systemami Windows 7 oraz Windows 8, 
• technologia „plug and play” – brak konieczności instalowania sterowników lub 

oprogramowania, 
• chowany odbiornik, 
• ochronne etui, 
• min. trzyletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/28  

 

Dysk zewnętrzny 
 

Parametry techniczne: 

• pojemność min.  1 TB, 

• dysk w technologii HDD, 

• format dysku: 2,5”, 

• 1 złącze USB 3.0, 

• zasilanie z USB, 

Funkcje: 

• możliwość tworzenia automatycznych kopii zapasowych z urządzeń mobilnych, za 
pomocą dedykowanego oprogramowania. 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 7 i Windows 10, 

• zgodność z interfejsami USB 2.0 i USB 3.0. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 85 mm, 

• maks. długość 125 mm, 

• maks. wysokość 15 mm, 

• maks. waga  230 g. 

Pozostałe: 

• kolor czarny lub srebrny, 

• metalowa konstrukcja, 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/29  
 

Dysk HDD 3 TB 
 

Parametry techniczne:  

• technologia HDD, 

• interfejs SATA3 (6 GB/s), 

• pamięć cache min. 64MB, 

• pojemność min. 3TB, 

• prędkość obrotowa: max. 5400, 

• prędkość odczytu: do 145 MB/s, 

• prędkość zapisu: do 145 MB/s, 

• nominalny czas pracy min. 1 000 000 godzin. 

Pozostałe informacje: 

• poziom hałasu maks. 25db, 

• technologia producenta w oprogramowaniu układowym wspomagająca integrację, 
ochronę i optymalną wydajność w systemach macierzowych (RAID), 

• technologia producenta mająca za zadanie równoważenie pracy talerzy dysku w celu 
zwiększenia wydajności i niezawodności , 

• dwuletnia  gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• dysk wielkości 3,5”, 

• maks. waga 650 gram. 
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Załącznik nr 1/30  

  

Zestaw płyta/procesor 
 

Płyta główna: 
• obsługa pamięci DDR4, 
• min. 4 x USB 3.1, 
• min. 1 x gniazdo M.2 (PCIe Gen 3) 
• min. 4 x sloty SIMM 
• min. 3 x PCI-E 16x 
• min. 6 x SATA 3 

Procesor:  
• min. 4 rdzenie 
• maks. 45W TPD 
• min. 6 MB Cache 
• o wydajności nie mniejszej niż 8040 punktów według rankingu ‘CPU MARK’ 

oprogramowania PassMark Software 
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Załącznik nr 1/31  
 
Słuchawki bezprzewodowe 

Opis: 

• konstrukcja słuchawek: nauszne zamknięte, 

• kolor czarny. 

Dane techniczne słuchawek: 

• pasmo przenoszenia słuchawek: od max. 20 do min. 20000 Hz, 

• impedancja słuchawek: min. 30 Om max 35 Om, 

• czułość słuchawek: min. 100 dB, 

• neodymowe przetworniki, 

• łączność: bezprzewodowa w technologii radiowej 2.4 GHz, 

• min. 1 złącze USB. 

Dane techniczne mikrofonu: 

• odczepiany mikrofon, 

• typ mikrofonu: jednokierunkowy, 

• pasmo przenoszenia mikrofonu: od max. 100 do min. 10000 Hz, 

• czułość mikrofonu: min. -40 dB. 

Pozostałe informacje: 

• wirtualny dźwięk Surround Sound 7.1, 

• maksymalny czas pracy deklarowany przez producenta: min. 12 h, 

• przycisk do szybkiej regulacji głośności dźwięku, 

• wyłożone sztuczną skórą nauszniki, 

• zasięg: min. 10 m, 

• waga: max. 400 g, 

• dołączony nadajnik na złączu USB, 

• dołączony kabel USB do ładowania słuchawek, 

• gwarancja min. 2 lata. 
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Załącznik nr 1/32  

  

Słuchawki bezprzewodowe 
 

Opis: 

• konstrukcja słuchawek: douszne, bezprzewodowe, 

• kolor: biały. 

Dane techniczne słuchawek: 

• wbudowane czujniki optyczne i przyspieszeniomierze rozpoznające położenie 
słuchawek, i automatycznie sterujące odtwarzaniem, 

• łączność bezprzewodowa w technologii bluetooth, 

• odtwarzanie dźwięku w formacie ACC, 

• wbudowane mikrofony – po jednym w każdej słuchawce, eliminujące szum otoczenia, 

• wbudowane baterie, maksymalny czas pracy na bateriach deklarowany przez 
producenta: nie mniej niż 5 h, (24h z etui ładującym). 

Pozostałe informacje: 

• dołączone etui z funkcją ładowania 

• gwarancja min. 1 rok. 
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Załącznik nr 1/33  
 

Listwa zasilająca 
 

Parametry techniczne: 

• inteligentna listwa zasilająca umożliwiająca podłączenie do sieci WiFi, 

• maksymalna moc: 2300W, 

• napięcie zasilania: 230V 

• min. 6 gniazd wyjściowych standardu Shuko CEE 7, 

• min. 1 port RJ45, 

• min. 1 port USB umożliwiający ładowanie urządzeń, 

• przycisk resetowania do ustawień fabrycznych, 

Funkcje listwy: 

• zarządzanie listwą za pośrednictwem interfejsu WWW lub dedykowanej aplikacji na 
urządzenia mobilne z systemem Android i iOS,, 

• funkcja Master/Slave pozwalająca zdefiniować jedno z gniazd jako gniazdo główne, zaś 
pozostałe jako podporządkowane, 

• pomiar poboru mocy i zużycia energii na każdym gnieździe, jak i informacja zbiorcza, 

• możliwość wyłączenia każdego gniazda po określonym czasie (funkcja timera),  

Pozostałe informacje: 

• diody LED wskazujące stan pracy, połączenie WiFi oraz gniazdo Ethernetu, 

• min. roczna gwarancja producenta. 

Wymiary: 

• min. długość kabla: 1,5m, 

• maks. szerokość 130 mm, 

• maks. długość 270 cm, 

• maks. wysokość 60 mm 

• maks. waga 1,00 kg. 
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Załącznik nr 1/34  
 

Zasilacz awaryjny 
 

Parametry techniczne: 

• moc wyjściowa: min. 700 VA / 390 W, 

• napięcie wejściowe: 230 V, 

• kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida, 

• czas przełączania: maks. 10 ms, 

• czas ładowania: maks. 10 godzin, 

• czas podtrzymania dla obciążenia 100W min. 20 min. 

• zabezpieczenie przeciążeniowe, 

• zabezpieczenie przepięciowe, 

• interfejs do zarządzania zasilaniem podłączonego urządzenia: USB, 

• ilość gniazd wyjściowych: 4, 

• typ gniazd wyjściowych: IEC C14, 

• możliwość ochrony interfejsu RJ-11. 

Pozostałe informacje: 

• wskaźnik statusu w postaci diody LED, 

• alarmowe sygnały dźwiękowe, 

• min. dwuletnia gwarancja producenta na elektronikę. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 12 cm, 

• maks. głębokość 26 cm, 

• maks. wysokość 20 cm 

• maks. waga 7,00 kg. 
  



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 82 

 

Załącznik nr 1/35  
 

Zasilacz awaryjny 
 

Parametry techniczne: 

• moc wyjściowa: min. 700 VA / 405 W, 

• napięcie wejściowe: 230 V, 

• kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny, 

• czas przełączania: maks. 10 ms, 

• czas ładowania: maks. 20 godzin, 

• czas podtrzymania dla obciążenia 100W min. 28 min. 

• zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe RFI / EMI, 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 

• interfejs do zarządzania zasilaniem podłączonego urządzenia: USB, 

• 8 gniazd wyjściowych standardu Shuko CEE 7, 

• możliwość ochrony interfejsu RJ-11, 

• możliwość ochrony interfejsu RJ-45. 

Pozostałe informacje: 

• wskaźnik statusu w postaci diody LED, 

• alarmowe sygnały dźwiękowe, 

• klamry do zarządzania przewodami, 

• min. dwuletnia gwarancja producenta na elektronikę. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 24 cm, 

• maks. głębokość 30 cm, 

• maks. wysokość 10 cm 

• maks. waga 7,00 kg. 
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Załącznik nr 1/36  

 

Sprężarka powietrza 
 

Parametry techniczne: 

• typ kompresora: bezolejowy, 

• układ zbiornika: bezzbiornikowy, 

• rodzaj napędu: bezpośredni 

• moc: min. 1,4 KM, 

• moc silnika: min. 1100 W, 

• ciśnienie maksymalne: min. 8 bar, 

• wydajność: min. 180 litrów na minutę, 

• zasilanie sieciowe 230V, 

Wyposażenie dodatkowe: 

• pistolet do pompowania z manometrem, 

• zestaw końcówek do pompowania. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 34 cm, 

• maks. długość 30 cm, 

• maks. wysokość 26 cm, 

• maks. waga  6,5 kg. 

Gwarancja 

• min. roczna gwarancja producenta. 
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Załącznik nr 1/37  

 

Pamięć USB 3.0 
 

Parametry techniczne: 

• pojemność min.  32GB, 

• 1 złącze USB 3, 

• kolor niebieski, 

• złącze USB zakrywane zatyczką, 

• min. szybkość zapisu 45 MB/s, 

• min. szybkość odczytu 170 MB/s. 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 7, Windows 10 oraz MaxOS X 10.5 lub nowszy, 

• zgodność z interfejsami USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 20 mm, 

• maks. długość 60 mm, 

• maks. wysokość 8 mm, 

• maks. waga  10 g. 

Gwarancja 

• min. dwuletnia gwarancja producenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Przetarg nieograniczony Nr 26/1/2017 Strona 85 

 

Załącznik nr 1/38  

 

Pamięć USB 3.0 
 

Parametry techniczne: 

• pojemność min.  64GB, 

• 1 złącze USB 3, 

• metalowa obudowa, 

• kolor szary lub srebrny, 

• odporność na wodę, 

• odporność na wstrząsy, 

• odporność na temperaturę, 

• odporność na magnetyzm, 

• odporność na promienie rentgenowskie, 

• otwór na smycz, 

• min. szybkość odczytu 130 MB/s. 

Zgodność: 

• zgodność z systemami  Windows 7, Windows 10 oraz MaxOS X 10.5 lub nowszy, 

• zgodność z interfejsami USB 2.0, USB 3.0 i USB 3.1. 

Wymiary: 

• maks. szerokość 14 mm, 

• maks. długość 50 mm, 

• maks. wysokość 12 mm, 

• maks. waga  10 g. 

Gwarancja 
• min. pięcioletnia gwarancja producenta. 


